
  
 

   2019בשחמט  8עד גיל לבנים ולבנות ת ישראל יואליפוגמר 
 

בין בחופשת הפסח,  יתקיימו 2019בשחמט לשנת   8עד גיל  לבנים ולבנותת הגמר של אליפות ישראל יותחרו
 התאריכים

, מבשרת 6ז' בניסן עד יג' בניסן באולם הכדורסל של בית ספר תיכון הראל, החוצבים ,2019  אפרילב 12-18 
 ציון. 

 
,  2018, דצמבר טשעלו מהתחרויות המוקדמות בחנוכה תשע"באליפות הבנים רשימת המשתתפים 

< ---, כאן מופיעה  באתר האיגוד ,ומהתחרויות במגזר הערבי
http://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2745משחקני אליפות ישראל  10%, . כמו כן

)תחרות פתוחה כפר הירוק ב 11.4.2019,  חמישיערך ביום ישתיעלו לגמר. התחרות  8מהיר עד גיל -בשח
אליפות הבנות פתוחה  כן, באתר האיגוד, בהודעות האיגוד.גם ההזמנה המפורטת נמצאת  בנות(.ללבנים ו

 לכל הבנות )ללא תחרויות מוקדמות(.
 

 סיבובים בשיטה שוויצרית. 7יתקיימו תחרויות נפרדות לבנים ולבנות. בכל תחרות ייערכו  ת:יופרטי התחרו
. קצב התחרותבשיטה אחרת עליה נודיע לפני תחילת בנות היא תיערך  14-פחות מ אם יירשמו לתחרות

יחולו חוקי  אלהבאליפויות  שניות לכל מסע )שיטת פישר(. 30דקות לכל שחקן + תוספת  60הקרבות יהיה  
 .של שחור 40-ה סופיה, כלומר אסור להציע/לקבל/להסכים תיקו לפני מסע

 
 לדייק.. נא 1509. טקס הפתיחה יתחיל בשעה 0009,עד השעה 9201/4/12', איום  לוח הזמנים: התייצבות:

 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב
 0010-0013 16/4/19 שלישי 5 0010-0014 12/4/19 שישי 1
 0010-0013 17/4/19 רביעי 6 0010-0013 14/4/19 ראשון 2

 0010-0013 18/4/19 חמישי 7 0015-0018 14/4/19 ראשון 3

     0010-0013 15/4/19 שני 4

 
. כל המשתתפים מתבקשים לכבד מיד לאחר תום הסיבוב האחרון 18/4/19טקס הסיום יתקיים ביום ה' 

 בנוכחותם את הטקס.
 

ע"ס  העברה בנקאית ולבצע להזמנה זוספח טופס הניש להירשם במייל באמצעות ההרשמה מראש חובה! 
בנק , מועדון ירושחמטע"ש לחשבון בנק לחשבון ב(  ביא צי'ק בסיבוב הראשון של הגמרלה)או   ₪. 180

 pepper payניתן להעביר תשלום באפליקציית , מבשרת ציון או 64960, מספר חשבון 448הפועלים, סניף 
 לאחר התשלום יש לשלוח את אישור התשלום עם שם השחקן למייל , 0507540424למספר 

pastch@gmail.com  וגםgmarim2019@gmail.com  
 .(8)לדוגמה, ישראל ישראלי  8ואת המספר את שם השחקן  -נא לציין בפרטי ההעברה הבנקאית 

  , gmarim2019@gmail.comלמייל: )בצירוף העתק ההעברה או ההפקדה( ש  לשלוח את הטופסי
 . לאחר מכן יוזמנו ממלאי מקום.11/3/2019-מהלא יאוחר  הרשמה ללא תשלום אינה תקפה! 
יודיעו  על השתתפותם בגמר מיד עם סיום המוקדמות וישלחו את  11/4השחקנים שיעלו מן המוקדמות ב

עד  11/4/2019  בהעברה בנקאית ביום חמישיישולם ₪   180 בסך, התשלום הנ"ל מייללהטופס הרצ"ב 
 .24:00השעה 

 
 ים. על כל המשתתפישראלי בלבד תוצאות התחרות תקפות לצורכי דירוג ומד כושר :כרטיס שחמטאי

דמי דירוג  יחד עם תשלום התחרות. ₪  60ניתן לשלם  .2019בר תוקף לשנת  כרטיס שחמטאי ילהיות בעל
 + דמי דירוג. 8ישראל ישראלי במקרה של תשלום דמי דירוג יש לציין בהעברה בנקאית : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2745
../../Downloads/pastch@gmail.com
mailto:gmarim2019@gmail.com


  
 (. בנספחשחקנים הזקוקים ללינה ו/או ארוחות חייבים לציין זאת בטופס ההרשמה )פרטים לינה וכלכלה: 

 
 

 בין הבנים ובין הבנות. לזוכים בשלושת המקומות הראשונים יחולקו גביעיםפרסים: 
באוגוסט או  12-ל 1-שבסלובקיה בין ה ברטילסביה תתקיים בעיראשר  זכאות לייצוג באליפות אירופה
 .בספטמבר -2באוגוסט ל 20-וויפנאג בסין בין האליפות העולם תתקיים בעיר 

מימון וכן  אירוח  על חשבון המארגנים )זכות שחקן מוזמן(  ויקבל 8עד גיל ואלופת ישראל א. אלוף ישראל 
אם לצאת לאליפות העולם או  יםוחרב האלופיםהנוספות )טיסה, מיסים ומאמנים(.  יהםהוצאותמלא של 

 לאליפות השנייה. יםיוצא ניםלאליפות אירופה והסג
 

אירוח על חשבון המארגנים )זכות שחקן מוזמן( בתחרות  ויקבל וסגנית אלופת ישראל ב. סגן  אלוף ישראל
למימון חלק מההוצאות הנוספות. מקומות  ש"ח 1500מילגה בסך  ויקבל  הסגנים. פיםהאלו ושבה לא בחר

 זכאים להשתתף על חשבונם. 4-3
 

)בלי היריב בעל התוצאה  1קאט  בוכהולץשיטה שוויצרית: יותר לפי סדר העדיפות הבא: שוויון נקודות 
בתחרות הבנות ישתתפו אם  הנמוכה ביותר(, בוכהולץ, התוצאה בין השחקנים, דו קרב בתנאים שיקבעו.

 התוצאה בין השחקנים, דו קרב בתנאים שיקבעו, בוכהולץ, ברגר"-"זוננבורן: שחקניות 14-פחות מ
 

ירון ליניק, שופט  –שופט ראשי   gmarim2019@gmail.comאלון כהןמנהל הגמרים:  לפרטים נוספים:
ערעורים. את הערעור יש להגיש בכתב מיד לאחר  . ניתן לערער על החלטות השופט הראשי לועדתפיד"ה

 המשחק. הרכב ועדת ערעורים: שופט בינ"ל יואל לוי )יו"ר(, שופט בינ"ל עמירם קפלן ושופט פיד"ה עודד רוס.
הדקות הראשונות של כל שעה עגולה.  10-על פי החלטת ועדת הנוער כניסת מאמנים לאולמות המשחקים ב

 . כל המשתתפים מתבקשים לכבד בנוכחותם את הטקס.0014בשעה  18/4/19טקס הסיום יתקיים ביום ה' 
 

 הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים שיידרשו בהתאם לנסיבות.
 

 בברכת הצלחה בגמר,
 
 
 
 

 גיל בורוחובסקי                         משה קציר                         ירון ליניק                   אלון כהן                   
       
 מנכ"ל  האיגוד     יו"ר ועדת הנוער                        מנהל התחרויות               השופט הראשי                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 2019 לשנת 8ישראל עד גיל טופס הרשמה לגמר אליפויות 

  יש לשלוח הטופס )יחד עם העתק ההעברה או ההפקדה( 
  gmail.com2019gmarim@  :  אלון כהןל

 
 

 התאריכיםבין   2019לשנת  8הנני מבקש להירשם לגמר אליפות ישראל לנוער בשחמט עד גיל 

 .במבשרת ציון (,ז' בניסן עד יג' בניסן תשע"ט)  2019אפריל ב 12-18 

  לחשבונכם בתאריך: _______________.  / הפקדת צ'ק ]  [ ביצעתי העברה בנקאית

 
  .      אם כן, נא לפרט בהערות.כן / לא     :)חשוב!( זקוק ללינה 

 
     

 מספר שחקן טלפון מין כתובת שם השחקן

     
 שייך למועדון תאריך לידה  דואר אלקטרוני מספר ת.ז.

     

 תאריך   חתימה  
 מגיע ב:  הסעה מהמועדון/ רכב פרטי/ תחבורה ציבורית )מחק המיותר( 
 

 הערות:
  

mailto:gmarim2019@gmail.com


  
 לינה : 

 

 אופציה ראשונה דרך Airbnb    כל הקודם זוכההזמנה עצמאית של 'על בסיס' . 

 
המקומות קיבלו  3מקומות פנויים לתאריכי האליפות במחירים מאוד סבירים . כל  17בנושא חדרים לינה: יש 

 ביקורת מאוד יפה.  

לילה פנוי בתאריך אליפות ישראל.  ₪  135אנשים ב 4

https://www.airbnb.com/rooms/20895677?location=%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%A

A%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%2C%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%

0Lvq9C&guests=1&adults=1&s=pVl1 

 

 ללילה. פנוי בתאריך אליפות ישראל.  700מקומות :  9

https://www.airbnb.com/rooms/2048011?location=%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA

%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%2C%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9

18-04-11&check_out=2019-04-C&guests=6&adults=1&s=pVl10Lvq&children=5&check_in=2019 

 

 ללילה: פנוי בתאריך אליפות ישראל ₪  340אנשים  4

m/rooms/2048011?location=%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AAhttps://www.airbnb.co

%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%2C%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9

18-04-11&check_out=2019-04-C&guests=6&adults=1&s=pVl10Lvq&children=5&check_in=2019 

 רשם ולשלם, אין התחייבות לאחר תאריך יש להי 11.3.2019אופציה שנייה בבית הארחה רמות שפירא, עד ה
 זה:

 .בחדר אנשים  6לאדם  ₪ 94מחירים:  

 

 

 קישור להגעה לאולם התחרות דרך קישור בוויז: 

https://waze.com/ul/hsv8uzgc76 

 בקשה להצטרפות בקבוצות ווצס אפ של האליפות : 

https://chat.whatsapp.com/CRiSOLfc2GY4HAk7LEcU1b  
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https://www.airbnb.com/rooms/2048011?location=%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%2C%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&guests=6&adults=1&s=pVl10Lvq&children=5&check_in=2019-04-11&check_out=2019-04-18
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https://www.airbnb.com/rooms/2048011?location=%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%2C%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&guests=6&adults=1&s=pVl10Lvq&children=5&check_in=2019-04-11&check_out=2019-04-18
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https://chat.whatsapp.com/CRiSOLfc2GY4HAk7LEcU1b


  
 :לרמות שפירא מפת הגעה

 

 : ם-מכיוון ידרכי גישה ברכב פרטי:

סטון. ונכנסים במחלף שורש ימינה מתחת  המסלול: יוצאים מירושלים עוברים את מוצא, מבשרת, אבו גוש, טלז

 לכביש בכיכר ימינה עוברים את שורש וזהו הגעתם! 

 : אביב-מכיוון תל

 עוברים את לטרון ואת שער הגיא, במחלף שורש פונים ימינה בכיכר וישר עד המושב.  המסלול:

 בורית:ידרכי גישה בתחבורה צ

  ש ירושלים ת"א.דקות מצומת שורש בואכה כבי 3מושב בית מאיר נמצא 

 ם: -מכיוון י

 של חברת סופרבוס.  186אוטובוס מס' 

 אפשרות נוספת: נסיעה באוטובוס מירושלים לצומת שורש ומשם טרמפ למושב. 

  186,401,415,423,425,432,433,404,406,434,435,437,438,443האוטובוסים שמורידים בצומת שורש מכיוון י"ם: 

 אביב: -מכיוון תל

 מאיר, אפשר לחכות לאוטובוס או לקוות לטרמפ. -קילומטרים עד בית 5-אוטובוסים שעוצרים בצומת שורש ומשם כ

האוטובוסים שמורידים בצומת שורש מכיוון ת"א: 

401,403,404,415,423,433,434,435,437,438,443,448,449,930,943,947,950  

 רש פונים ימינה בכיכר וישר עד המושב. המסלול: עוברים את לטרון ואת שער הגיא, במחלף שו

 
 


